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  َعلَمِين ُحمَمدٌ َعلَمِين ُحمَمدٌ 
  )15احللقة (

  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم.
ــــىب، ورســــله  صــــلىاحلمــــد هللا رب العــــاملني، و  اهللا وســــلم وبــــارك علــــى عبــــده املصــــطفى ونبيــــه ات

  .السالموأمت  الصالةاملرتضى، وخريته من خلقه؛ سيد والد آدم عليه أفضل 
  .السالموأمت  الصالةعليه أفضل -بينا يف حديثنا عن ن -اإلخوة أيها-مرحًبا بكم 

ــالةعليــه -هــم احمليطــون بــه  -اهللا عليــه وســلم صــلى- النيبأول َمــن آمــن بــ ــالمو  الص وهــم -الس ،
صـادقًا يف  -اهللا عليـه وسـلم صـلى- النـيبأعرف الناس بـه، وأعـرف النـاس بأخالقـه، فلـو مل يكـن 

ه هــم أقــرب النــاس إليــه، لكــنهم هــم أول مــن بــادر إىل هــذا دعوتــه لكــان أول مــن ينفــر مــن دعوتــ
  اهللا عليه وسلم. صلى- النيبالعظيم الذي أتى به  الدين

 صـلى- النيبفلمـا تزوجـت خدجيـة بـ ،فأهداه لعمته خدجية ،زيد بن حارثة اشرتاه حكيم بن حزام
  .مالسالو  الصالةعليه - النيبأهدته إىل  -اهللا عليه وسلم

ولــه موقــف ُيكتــب مبــداد  ،الــدينإىل هــذا  -رضــي اهللا عنــه وأرضــاه-اإلســالم بــادر  النــيبملــا أعلــن 
كــان أهلــه يف هــذه األثنــاء   ،-اهللا عليــه وســلم صــلى-الــذهب يــدل علــى شــدة تعلقــه وحمبتــه لنبينــا 

ــدفــأتوا إىل مكــة وقيــل إنــه عنــد  ،حــىت ُدلــوا عليــه ،يبحثــون عنــه فلــم جيــدوه الوا: عنــد خــري قــ ،حمم
  الناس وأبرهم.



  2Page: 

ــدقــالوا: يــا  -اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبفــذهبوا إىل  إن ابننــا لــديك بكتــه أمــه وبكــاه أبــوه  ،حمم
  مبا تشاء من املال. فامنن عليه ليعد إلينا ،وبكته عشريته

  .»ذلك؟ نمأو ال أدلكم على ما هو خري «اهللا عليه وسلم:  صلى- النيبقال 
  بلى.قالوا: 
وه«قـــال:  وإن  ،إن اختـــار أهلــــه وعشـــريته وقبيلتـــه وأمـــه وأبــــاه فليـــأت معكـــم بـــدون مقابــــل ،خـــري

  .»اختارين يبقى معي
  قالوا: نعما رأيت.

ــد قــالوا: يــا زيــد لقــد خــريك  ،ومل يكــن خيطــر ببــاهلم إال أنــه ســيذهب معهــم ى-حمماهللا عليــه  صــل
  بني أن تبقى معه وبني أن تذهب معنا. -وسلم

  أحًدا. حممدال: واهللا ما كنت أختار عن ق
  قالوا: يا زيد ختتار الرق والعبودية على احلرية؟!

  خري من احلرية وأنا بعيد عنه. -اهللا عليه وسلم صلى- حممدإن الرق والعبودية مع  ،قال: واهللا
اهللا  صــلى-رســول اهللا  فكــان يُقــال لــه: ِحــب  ،حبــا عظيًمــا -اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبفأحبــه 

  اهللا عليه وسلم. صلى-وابنه أسامة: اِحلب وابن ِحب رسول اهللا  ،-عليه وسلم
وتفيــأ ظــالل دعوتــه واســتمع إىل مواعظــه  -اهللا عليـه وســلم صــلى- النــيبوكـل مــن عــاش قريبًــا مــن 

اهللا  صـلى-مبَـن تـرىب يف منزلـه  فكيـف -السـالمو  الصـالةعليه - مديف قلبه حمل وِحَكمه؛ جيد قبوًال 
  عليه وسلم؟!

وهنــا ســؤال: كيــف كــان الــوحي يــأيت  ،-اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيباســتمر الــوحي يتتــابع علــى 
  ؟السالمو  الصالةعليه -للنيب 
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  على أشكال خمتلفة: -اهللا عليه وسلم صلى- النيبالوحي كان يأيت إىل 
 النـيبيرى  أو أن ،إما كما حدث يف حادثة اإلسراء ،مباشرة -جل وعال-أوهلا: أن يوحي له اهللا 

أتـاين «قـال:  -السـالمو  الصـالةعليـه - النـيبوكمـا يف احلـديث أن  ،رؤيـا -اهللا عليه وسلم صلى-
  .»ى؟لأل األعملريب فقال: هل تعلم فيما خيتصم ا

 -الســالمعليــه -يم الــرمحن، كمــا أن موســى أنــه كلــ -اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيب إنوهلــذا يُقــال 
  هو كليم الرمحن أيًضا.

ـــهأيأيًضـــا مـــن الطـــرق الـــيت كـــان  ـــه جربيـــل  -جـــل وعـــال-الـــوحي فيهـــا: أن يُرســـل اهللا  تي عليـــه -ل
  .السالم

  جل وعال.-على هيئته اليت خلقه اهللا  -اهللا عليه وسلم صلى- النيبجربيل مرتان رآه 
  كيف هيئته؟

  .»كل جناح منها قد سد األفق  ،رأيت جربيل وله ستمئة جناح«اهللا عليه وسلم:  صلى-يقول 
  وهي األلوان املختلفة. ،»رخيرج منها التهاويل والد «قال: ويف رواية البن كثري يف البداية والنهاية 

  على هذه احلالة إال مرتني: -اهللا عليه وسلم صلى- النيبيره  مل
  بني السماء واألرض. -السالمعليه -زل عليه جربيل املرة األوىل: حينما ن

  واملرة األخرى: كانت لإلسراء.
علــى هيئــة  -اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبمــا يــأيت إىل  اوكــان كثــريً  ،أو أن يأتيــه علــى هيئــة بشــر

  مجيًال. وكان رجًال  -رضي اهللا عنه وأرضاه-ِدحية الكليب 
والذي أطلق عليـه هـذا االسـم ابـن دقيـق -حديث أم السنة ويف  ،أو يأتيه على هيئة رجٍل خمتلف

اهللا عليـــه  صـــلى- النـــيبرضـــي اهللا عنـــه حينمـــا أتـــى جربيـــل إىل -حـــديث عمـــر  -العيـــد رمحـــه اهللا
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 ،الثياب قال: "إذ طلع علينا رجل شديد بياض ،فسأله على اإلسالم واإلميان واإلحسان -وسلم
وهو بعيد عنـا وال  ،وهذه غريبة ،وال يعرفه منا أحد" ،لسفرال يُرى عليه أثر ا ،شديد سواد الشعر

  .»أَو تعرف َمن السائل يا عمر؟«اهللا عليه وسلم:  صلى- النيبفلما ذهب قال  ،نعرفه
  قلت: اهللا ورسوله أعلم.

  .»هذا جربيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم«قال: 
ــالماعليــه -أيًضــا مــن اهليئــات الــيت كــان يــأيت فيهــا جربيــل  أن يأتيــه فيهــا علــى هيئــة صــوتلس :، 

اهللا عليـه  صـلى- النـيبوكـان  ،ولكنـه يشـعر بـه ،ال يـراه -اهللا عليـه وسـلم صلى- النيبوعند ذلك 
قال: فيفصم عن  ،أو دويا كدوي النحل ،يسمع مع هذه الطريقة صوتًا كصلصلة اجلرس -وسلم
  منه الوحي. -السالمو  الصالةعليه - لنيباوقد استوعب  -اهللا عليه وسلم صلى- النيب

حـىت أنـه يف الليلـة  ،الـوحي -اهللا عليـه وسـلم صلى- النيبوهذه أشد احلاالت اليت كان يأيت فيها 
يشــعر مبـن حولــه كمــا  -الســالمو  الصـالةعليــه - النــيبلكـن  ،الشـاتية يتصــبب منـه العــرق كاجلمــان

ويف  -اهللا عليــه وســلم صــلى-النــيبحينمــا نــزل الــوحي علــى  -رضــي اهللا عنهــا-يف حــديث صــفية 
فنـزل عليـه الـوحي ومل يسـقط  -وهي العظم الذي أكـل أكثـر حلمـه-يده قطعة حلم تسمى العرق 

ال يغيـب عمـن حولـه  -اهللا عليـه وسـلم صـلى- النـيبمـاء: هـذا دليـل علـى أن لفقـال الع ،من يده
  مع استشعاره هلذا الوحي.

أو  ،يف قلبه الوحي -جل وعال-يت فيه الوحي: أن يقذف اهللا أا من اهليئات اليت كان يًعا أيضً طب
ــــه  ــــالمأن يقــــذفها جربيــــل علي ى-يقــــول  ،الســــه وســــلم:  صــــل إن روح القــــدس نفــــث يف «اهللا علي

-أثـر هـذا النفـث مـن خـالل مـا أوحـى بـه جربيـل  -اهللا عليـه وسـلم صلى- النيبفوجد  ،»روعي
  .السالمو  الصالةعليه 
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  جل وعال.-ورؤيا األنبياء وحي من اهللا  ،تيه الوحي وهو نائم على هيئة رؤياأأو أن ي
ـــالمعليـــه -يف بدايـــة نـــزول الـــوحي كـــان جربيـــل  ـــيبيُلقـــي القـــرآن علـــى  -السى- الناهللا عليـــه  صـــل

ــهِ  ُتَحــركْ  َال ﴿ عــز وجــل:-فقــال اهللا  ،يقــرأ معــه خشــية أن ينســى -وســلم ــهِ  لِتَـْعَجــلَ  َســاَنكَ لِ  ِب  ِب
)16 ( ــا ِإن َن ــهُ  َعَليـْ ــهُ  َجْمَع ــِإَذا) 17( َوقـُْرآَن ــاهُ  َف َرْأَن ــاتِبعْ  قـَ ــا ِإن  ثُــم ) 18( قـُْرآنَــهُ  َف َن ــهُ  َعَليـْ  ﴾بـََياَن

فيجـــد أنـــه قـــد اســـتوعب  ،يُنصـــت -اهللا عليـــه وســـلم صـــلى- النـــيبفكـــان  ،]19-16 [القيامـــة
  إىل الناس مجيًعا. -اهللا عليه وسلم صلى-مث يلقيه  ،-السالمعليه -وحفظ ما ألقاه إليه جربيل 

وعامـة َمــن أســلم   ،-اهللا عليـه وســلم صــلى- النــيببعـد مضــي ثـالث ســنوات أســلم َمـن أســلم مـع 
ــعفة واملســاكني وغــريهم مــن الصــحابة -رضــي اهللا عنــه-باإلضــافة إىل أيب بكــر  ،كــانوا مــن الض، 

  وأبو ذر. -رضي اهللا عنه-وكان منهم ابن مسعود 
 ﴾اْلُمْشــرِِكينَ  َعــنِ  َوَأْعــِرضْ  تـُــْؤَمرُ  ِبَمــا فَاْصــدَعْ ﴿ جــل وعــال:-بعــد ثــالث ســنوات نــزل قــول اهللا 

وهــــي الــــيت يطلــــق عليهــــا العلمــــاء: الــــدعوة  ،فبــــدأت مرحلــــة جديــــدة يف الــــدعوة ،]94: [احلجــــر
  اجلهرية.

 ،]94: [احلجــر ﴾اْلُمْشــرِِكينَ  َعــنِ  َوَأْعــِرضْ  رُ تـُــْؤمَ  ِبَمــا فَاْصــدَعْ ﴿ جــل وعــال:-ملــا نــزل قــول اهللا 
  .»وا صباحاه«وأخذ ينادي  ،على جبل أيب قبيس -اهللا عليه وسلم صلى- النيبقام 
وألول مرة يصعد على  ،معروف بني قومه مبكانته وبأمانته وبصدقه -اهللا عليه وسلم صلى- النيب

لـــم يبـــَق أحـــد إال ذهـــب أو أرســـل َمـــن يـــأيت لـــه ف ،والنـــاس جيتمعـــون هـــذا اجلبـــل ويستصـــرخ النـــاس
  باخلرب.

اهللا  صـلى- النـيبفأخـذ  ،أبـو هلـب -أقـرب النـاس إليـه-وكان من بـني هـؤالء عمـه  ،اجتمع الناس
 ،يا بين عبـد املطلـب ،يا بين لؤي ،يا بين كعب« ،خص ويعميف ،ينادي بطون مكة -عليه وسلم
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ــديــا فاطمــة بنــت  ،هللايــا صــفية عمــة رســول ا ،يــا قــريش ،يــا بــين عــدي ى-مث قــال  ،»حمماهللا  صــل
أكنــــتم  ،وراء هــــذا الــــوادي تريــــد أن تغــــري علــــيكم أرأيــــتم لــــو أخــــربتكم أن خــــيًال «عليــــه وســــلم: 

  .»مصدقّي؟
  ما جربنا عليك كذبًا. ،قالوا: نعم
ولـن يكـذب يف هـذه  ،حـىت يبـني هلـم أنـه مل يكـذب قـط -اهللا عليـه وسـلم صلى- النيبوهذا من 
  الدعوى.

  .»فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد«اهللا عليه وسلم:  صلى-قال 
  أهلذا مجعتنا؟! ،فقام عمه أبو هلب فقال: تبا لك سائر اليوم

) 2( َكَســبَ  َوَمــا َمالُــهُ  َعْنــهُ  َأْغنَــى َمــا) 1( َوتَــب  َلَهــبٍ  أَبِــي يَــَدا تـَبــتْ ﴿جــل وعــال: -فقــال اهللا 
 ﴾َمَســـدٍ  ِمـــنْ  َحْبـــلٌ  ِجيـــِدَها ِفـــي) 4( اْلَحطَـــبِ  َحمالَـــةَ  َواْمَرأَتُـــهُ ) 3( َلَهـــبٍ  َذاتَ  نَـــارًا َسَيْصـــَلى

  [سورة املسد].
يا صفية يا عمة  ،قولوا: ال إله إال اهللا؛ تفلحوا«يقول للناس:  -اهللا عليه وسلم صلى- النيبأخذ 

  .»غين عنِك من اهللا شيًئاال أ حممديا فاطمة بنت  ،رسول اهللا ال أغين عنِك من اهللا شيًئا
جـــل -إىل اهللا  -اهللا عليـــه وســـلم صـــلى- النـــيبوهنـــا تبـــدا الـــدعوة يف مرحلـــة جديـــدة يـــدعو فيهـــا 

  وعال.
الــذي مــن علينــا بــه مل يصــل إلينــا إال  -جــل وعــال-الــذي نرفــل فيــه ونــنعم وحنمــد اهللا  الــدينهــذا 

  كرام.ولصحابته ال -اهللا عليه وسلم صلى-بعد تعٍب لنبينا 
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وتعرفــوا  ،وتعرفــوا رمحتـه بنـا ،لتعرفــوا فضـله علينـا -السـالمو  الصـالةعليــه - أوذي كـم سـأذكر لكـم
 َوتـُـــَوقـُروهُ  َوتـَُعـــزُروهُ  َوَرُســـوِلهِ  بِاللـــهِ  لِتُـْؤِمنُـــوا﴿ -اهللا عليـــه وســـلم صـــلى-قـــدره وقيمتـــه ومكانتـــه 

  .]9: [الفتح ﴾َوَأِصيًال  ُبْكَرةً  َوُتَسبُحوهُ 
  ول الشاعر:يق

  وظلم ذوي القرىب أشد مضاضة ** على النفس من وقع احلسام املهند
فكـان  ،أقرب الناس إليه وهو عمـه أبـو هلـب -اهللا عليه وسلم صلى-أول َمن أعلن العداوة للنيب 

اهللا عليـه  صـلى- النـيبيقول أحدهم: لقـد رأيـت  ،-اهللا عليه وسلم صلى- النيبأبو هلب يلحق ب
  .»قولوا: ال إله إال اهللا تفلحوا«يف سوق ذي ااز يدعو الناس إىل اهللا ويقول:  -موسل

  ال تتبعوه إنه كاذب. ،يقول: وخلفه رجل أحول له غديرتان يقول: ال تتبعوه إنه صابئ
  أقرب الناس إليه. فلما سئل عنه قيل: هذا عمه أبو هلب

 ،-اهللا عليــــه وســــلم صــــلى- النيبذى بــــأم مجيــــل العــــوراء زوجــــة أيب هلــــب أيًضــــا كانــــت تلحــــق األ
ويضـعون األذى  ،-اهللا عليـه وسـلم صـلى- النـيبفكانت تأخذ احلطب والشـوك فتضـعه أمـام دار 

يــا بــين عبــد منــاٍف أي جــوار هــذا؟! أهــذا هــو اجلــوار الــذي أوصــيتم «أمــام داره فيخــرج فيقــول: 
  .»به؟!

قبلـت أم مجيـل علـى أيب بكـر وهـي تـردد هـذه أ -كما يروي أبو بكر رضـي اهللا عنـه-مث تأيت إليه 
  .مذممًا أبينا، وأمره قلينا، ودينه عصينا تقول: -اهللا عليه وسلم النيب صلىجو -األبيات 

 ،قـال أبـو بكـر: يـا رسـول اهللا ،جبوار أيب بكر -اهللا عليه وسلم صلى- النيب ،مث تأيت إىل أيب بكر
  وتسمعك كالًما سيًئا. تراكأخشى أن 

  .»لن تراين«قال: 



  8Page: 

ا أَْيِديِهمْ  بـَْينِ  ِمنْ  َوَجَعْلَنا﴿  ا َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  َسدَناُهمْ  َسد   .]9: [يس ﴾يـُْبِصُرونَ  َال  فـَُهمْ  فََأْغَشيـْ
مسعــت أن  ،فقالــت: يــا أبــا بكــر ،جــالس مــع أيب بكــر -اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبفأقبلــت و 

 َعْنـهُ  َأْغنَـى َمـا) 1( َوتَـب  َلَهـبٍ  أَبِـي يَـَدا تـَبـتْ ﴿ -هـي تظـن أن القـرآن شـعر-صاحبك هجاين 
 ِجيـِدَها ِفـي) 4( اْلَحطَـبِ  َحمالَـةَ  َواْمَرأَتُـهُ ) 3( َلَهـبٍ  َذاتَ  نَـارًا َسَيْصـَلى) 2( َكَسبَ  َوَما َمالُهُ 
  .﴾[سورة املسد]َمَسدٍ  ِمنْ  َحْبلٌ 

  نا ابنة سيد قومه.فأ ،واهللا ألهجونه وأفعلن ،ن صاحبك هجاينأقالت: مسعت 
عــين األذى؟ يســبون  -جــل وعــال- أال تــرون كيــف يصــرف اهللا«اهللا عليــه وســلم:  صــلى-فقــال 

  .السالموأمت  الصالةعليه أفضل  ،»حممدمذممًا وإمنا أنا 
مبنه وكرمه أن جيعلنا وإياكم من اهلداة املهتدين، وأن خيتم لنا ولكـم خبامتـة  -عز وجل-أسأل اهللا 

ــداهللا وســلم وبــارك علــى نبينــا  صــلىعادة، وأن جيعلنــا ممــن يســتمع القــول فيتبــع أحســنه، و الســ حمم 
  وعلى آله وأصحابه أمجعني.

  
  
 


